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 "אסגליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

)ב'(  שמיטהות הלכ

 :נושאי השיעור

אם יש איסור ספיחין  בשוק.ילה מפירות שנקנו . אכ: יבול נכרי, יבול חו"ל, יבול ששית, יבול מהערבהסוגי היבול השוניםדיני 

 .ה"איש מצליח" כיסוח דשא וגיזום גדר חי. קדושת שביעית בענפים. משמעות המושג "קדושת שביעית". הילולתבאננס ובננות. 

 

 משמעותם ההלכתיתסוגי היבול השונים ו

 יבול נכרי, -אלו פירות עדיף לקנות בשנת השמיטה א. שאלה: 

 ?דומהירקות מהערבה וכאו , יבול חו"ל או

 את ההבדלים בהלכות של כל סוג. ראשית נקדיםתשובת הרב: 

יבול  –אדם נכנס לסופר, ושם רואה את כל הסוגים והמינים 

כל דבר.  מה פירושצריך לדעת שישית, נכרי, ערבה, חו"ל, ו

אמנם הוא נכנס כעת לחנות ירקות, אבל קודם עליו להיכנס לבית 

 ההלכות של כל דבר ודבר. המדרש וללמוד מה

 ב"םהאכילה הן הלכות יסודיות, וכתב הרמההלכות של 

שמזה הטעם ששה סדרי משנה לא ( בהקדמתו לפירוש המשנה)

בסדר , או הלכות אחרות, אלא התחיל מתחילים בהלכות שבת

לפי שהוא דן במצות המיוחדות בצמח הארץ, וצמח הארץ  ,זרעים

הוא מזון כל חי, וכל זמן שאין האדם חי על ידי המזון אי אפשר לו 

לעבוד את ה' בשום אופן מאופני העבודה, ולפיכך הקדים לדבר 

 במצות המיוחדות בצמח הארץ.

 נפרט כל דבר מהנ"ל מה המשמעות שלו.

אלה פירות וירקות מתוצרת חקלאית של בעלי  –יבול נכרי 

קרקעות נכרים, אם זו תוצרת עזה, וכן תוצרת של נכרים מתוך 

יש קרקעות ששייכים להם והם מטפלים בהם שארצנו הקדושה, 

 ומשווקים את היבול, ונאמר מה הדין של אותם הפירות.

 )סי' כ"ד כ"ה( שהמנהג הקדום באבקת רוכל כתב מרן בשו"ת

 אין בה קדושת שביעית. –ה שגדלה בשדות הנכרים שכל התבוא

( כתב: פ"א ה"יהרמב"ם בהלכות תרומות )אר את הסיבה לכך, ובי

לא הפקיעה מן המצוות אלא הרי  רץ ישראל,שקנה קרקע באגוי 

היא בקדושתה, לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש 

ל מן הכו ,אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא בכורים ,יחיד

 .מעולם גויהתורה כאילו לא נמכרה ל

אין זה נחשב כיבוש יחיד, אלא  מהגוי מפני שבזה שקנהוהטעם, 

 ורק לזמן מסויים הקרקעהארץ הזו היתה קדושה מאז ומעולם, 

 היתה ביד הגוי.

, שעל כל פנים, כל זמן שם )הלכה י"א( הרמב"םומבואר בדברי 

 גוים האומות ומעשרות שהפירות היו בידי הגוי, הם פטורים מתר

 ולא דיגון הגוי. –עשה גמר מלאכה, שנאמר "דגנך" 

אין איסור כתב הרמב"ם שגם בהלכות שמיטה )פ"ד הכ"ט( 

מותרין, שלא , והירקות שגדלו בקרקע של גוי תירקוספיחין ב

אינן מצווין על  גויםין אלא מפני עוברי עבירה, והגזרו על הספיח

 השביעית כדי שנגזור עליהם.

אפילו ירקות שצמחו מאליהן בשנת גזרו ששרבותינו  דהיינו, ידוע

גם הן נאסרו, מחשש שמא יבוא אדם  – בשדה של יהודי השמיטה

לזרוע בשנת שמיטה ויאמר שזה צמח מאליו בשדהו, ומטעם זה 
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לא וכתב הרמב"ם שירקות שגדלו בקרקע של גוי  אסרו הכל.

א יבוא הגוי מותר לאכול אותם, מפני שאין חשש שמנאסרו ו

לזרוע, כי מה אכפת לנו שהגוי יזרע בשביעית, והלא אינו מצווה 

 על מצות השמיטה.

לו אין דין קדושת שביעית על פירות שביעית שגדהדין שהוא ו

 .בקרקע של גוי

שאדם יפקיר את שדהו, כמו שכתוב מצוה ה עט יותר:ונבאר מ

בהמתך ולחיה אשר "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ול

, גוי שאינו )ויקרא כ"ה ו'( תהיה כל תבואתה לאכול"בארצך 

 ואינו מצווה להפקיר את הפירות, אין בפירות שלושומר שביעית, 

 כך דעת מרן הבית יוסף. שום קדושת שביעית.

בדורו של מרן היה חכם גדול בשם רבי משה מטראני, המבי"ט, 

אכן יש בפירות אלו קדושת שביעית למרות שגדלו סבר שש

בשו"ת אבקת רוכל )סי' כ"ד( השיב ל גוים. אבל מרן בשדות ש

והוסיף מרן )שם סוף סימן כ"ה( . ראיותיודחה את על דבריו ו

אחר שכתב הר"ם מטראני אגרת הזאת  ,אמר יוסף קארווכתב: 

השנית, רצה לעשות מעשה כדבריו ביד רמה, וקמו כל חכמי העיר 

ממש,  ועיינו בדבריו הראשונים ואחרונים, וראו שאין בהם

ובשמיטה שעברה מיחו בידו, ובשמיטה הזו שהיא שנת השל"ד, 

הקשה את רוחו ואמץ את לבבו לתקוע עצמו לעשות מעשה 

כדבריו, והכריזו בבתי כנסיות בגזרת נדוי שכלם יפרישו תרומות 

ומעשרות מפירות עכו"ם שנתמרחו ביד ישראל בשביעית כמו 

 .1עד כאןבשאר השנים. נאם יוסף קארו. 

ס הכרנו וידענו שנטפדברי מרן הללו, נוסף קטע בזה הלשון:  ועל 

אות מכתיבת יד מורנו הרב ז"ל והיא היא כתב ידו ממש כל הנזכר 

 .י. עד כאןבאות. וחתמתי שמי משה גאלנט

אמנם בספר חרדים )סימן נ"ו( כתב שמרן בשלחן ערוך )יו"ד 

סימן של"א סי"ט( חזר בו ופסק להקל בסתם לפטור מתרומות 

פירות שביעית, ומסתימת דבריו משמע שהדין כן גם מעשרות בו

 הגוי.  פירותשיש קדושת שביעית בומזה משמע הגוי, בפירות 

כתב שהעידו ט, "בנו של המבי, (סימן מ"ג)מהרימ"ט ובשו"ת 

מהר"י קארו היה חוכך מים מזקני הדורות שאף על פי שחכ

                                                             

זה היה פולמוס מאד כי טויים חריפים שלא כדרכו, מרן כתב שם בי 1

ם גשבדרך כלל,  -גדול וכמו שמבואר שם, ולכן מרן שינה ממנהגו 

וקות גדולות הוא מתבטא בעדינות. אבל כאן התבטא בחריפות, במחל

 ופסק שאין בהם קדושת שביעית כלל ועיקר, והעיד שכך היה המנהג.

להפריש תרומות ומעשרות מיבול נכרי שנגמרה מלאכתו  להחמיר

והיה נוהג  ,ביד הגוי )וממילא מקילים שאין קדושת שביעית(

הכריחו המבי"ט והחכמים שעמו  ר כךהפריש בלא ברכה, אחל

בפומבי שלא יעשרו כל עיקר, דחומרא דאתי לידי קולא היא, שיש 

 ית, ולא היה מי שערער בדבר.בדבר הפסד שביע

שלא  כי יוסף )יו"ד סי' של"א סק"י( הוכיחבברמרן החיד"א אולם 

לא ראינו ו אף אנן בעניותין בדורנו לאייתכן שמרן חזר בו, וכתב: 

עור אפילו על ידי הפקר. ויודע שמענו שום חסיד שיהא נוהג בי

ים מיום אשר עמדתי על דעתי צער כותש היה בי על רזא קואל

דנא, דסבורים היינו דח"ו ביטלו לדברי מרן הן בעודנו חי על 

בוריו והוא ידע ושתק או הורה, כדמוכח מדברי הגדולים הנז', 

י ואנהירנהו לעיינין מתניתיה דרב ומכי חזיתנהו להנהו זהרור'

יוסף מרן ז"ל בתשובה הרמתה, זאת היתה לי משיבת נפש אנחה 

 .שוברת ומיתבא דעתא, כי יש לנו אב זקן ואילן גדול לסמוך עליו

והוכיח החיד"א שלא יתכן שמרן חזר בו להחמיר, כי בסוף ימיו 

בשנת של"ד מרן כתב להקל. )בתשובה שנדפסה בסו"ס כ"ה, 

 בשנת של"ה.אחר מכן, בשנה לה לעיל(. ומרן נפטר והובא

כל הגדולים שהוא ראה בימיו, לא שמרו שוכתב מרן החיד"א 

קדושת שביעית בפירות שגדלו אצל הגוים, והוא מאד התפלא, כי 

אם אכן מרן חזר בו, כיצד יתכן שכל הגדולים והקדושים שהכיר 

ם, כיצד בירושלים, אם זה מהרי"ט אלגאזי, הרש"ש ועוד גדולי

אף אחד לא שמר קדושת שביעית בפירות הללו, והוא כותב שזה 

 מאד כאב לו.

עד שלאחר מכן הוא ראה את תשובת מרן בכתב יד, עם עדות 

והעיד שמרן . 2הוסמכומהר"ם גלאנטי הזקן, שהיה אחד מאלו ש

 היקל גם בסוף ימיו בשנת של"ד.

 ,החיד"א דברי מרןנתקשה באמנם החזון איש )שביעית סי' כ'( 

כיצד הוא כותב שהוא כל כך הצטער לומר שמרן חזר בו, הרי אם 

מרן ראה שהאמת לא כדעתו אז הוא צריך לחזור בו, ומה הפלא 

 בזה.

)ח"א חיו"ד  שו"ת בית נאמןבאבל מרן ראש הישיבה שליט"א 

את דבריו של מרן החיד"א, שאין כוונתו יפה ( הסביר סימן כ"ה

בו, כי אם מרן ראה לנכון לומר שהוא הצטער על שמרן חזר 

כוונתו אבל זור בו. צריך לפסוק כפי האמת ולחלחזור בו, אדרבה, 

                                                             
כידוע, מהר"י בי רב הוסמך וסמך כמה תלמידים וביניהם מרן הבית  2

אתים רבנים נסמך. ממ שראשי תיבות מר"ן הוארים יוסף, וזה מה שאומ

 מאלו שנסמכו. ומהר"ם גלאנטי היה אחד
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בפירות עיד שלא נהגו קדושת שביעית ם הוא ההיא אחרת, כי ש

שביעית שגדלו בשדות של הגויים, ובכללם כל גדולי הדור, כך 

המנהג היה פשוט בירושלים ובכל ארץ ישראל. והיו שם ענקי 

האם כל גדולי התפלא, שאם באמת מרן חזר בו,  הל זהרוח, וע

 "א.?! על זה הצטער החידעולם שנהגו להקל נכשלו באיסור

ובאמת כך היה המנהג עד הדור האחרון כאן בארץ ישראל, 

גם האשכנזים וגם הספרדים לא שמרו קדושת שביעית  –שכולם 

 בפירות של נכרי.

ושת שביעית יתירה מכך, מרן כתב שעשו חרם על מי שישמור קד

בפירות וירקות שגדלו בשדות של גוים. ולכן המנהג פשוט שלא 

 שומרים בהם קדושת שביעית.

כדעת המבי"ט. מחמת זה הוא גם )שם(  דעת החזון אישאמנם 

רצה לומר שאולי מרן חזר בו, והדברים שכתב מרן החיד"א אינם 

אבל הוכיחו הוכחות של מרן. מדויקים, ויש טעות סופר בכתב יד 

 רבות שמרן לא חזר בו ואין שום טעות דפוס. בשו"ת בית נאמן

 ובעוד מקורות יש כמה הוכחות לכך שמרן לא חזר בו. )שם(

ה מיבול נכרי, אין עולכן הלכה למעשה, שכל הירקות שאדם קונ

ויכול לזרוק אותם ואינו צריך פח שמיטה. בהם קדושת שביעית 

נזהר בהם בקדושת אין בהם חשש כלל ועיקר. ויתירה מכך, מי ש

שביעית, עליו לדעת שיש לו חשש שנתקל בחרם של מרן הבית 

 יוסף ובית דינו שבזמנו גזרו על כך בצפת ויש להיזהר בדבר הזה.

יש אשכנזים כאן בבני ברק שאכן עושים כדעת החזון איש נגד 

גם בירושלים האשכנזים אינם  ובאמתדעת מרן הבית יוסף. 

פי , כי כלהקל אומרים שיש כאן מנהג עושים כדעת החזון איש, כי

גם אצל  להקל בפירות אלוהקדום בירושלים שאמרנו המנהג 

 האשכנזים.

בירקות אלו צריך לשמור קדושת  –ירקות מאוצר בית דין 

 שביעית.

שגדלו מעט כבר בשנה בית דין, אלו ירקות ירקות מאוצר 

כיון שצמחו כבר בשנה ולכן השישית, ונלקטו בשנה השביעית. 

אין בהם חשש שאולי זרעו כי השישית, אין בהם איסור ספיחין. 

טו בשנת השמיטה יש בהם אותם בשנת השמיטה, אבל כיון שנלק

 בירקות הולכים אחר לקיטה.כי קדושת שביעית. 

אבא שאול בשו"ת אור לציון ידועה דעת הגאון רבי בן ציון 

 הפירות על ידימכור ות לשאין לבעלי השד (ו"ד ס"פ )שביעית

 .ם השמיט את דין אוצר בית דין"הרמבש. וטעמו בית דין אוצר

באוצר  היה אומר שראוי להחמיר ל"זצ גם הגאון הרב משה לוי

ו "ע בספרו משה ידבר פ"וע) .אבל זה בגדר חומרא בית דין.

 .(ד"ס

גם הגאון החזון איש, סוברים ורוב ככל פוסקי דורנו, ומתוכם 

 בית דין מותרים באכילה, ורק צריכים להיזהר מאוצר שירקות

 .שביעיתלשומרם בקדושת 

בין הערבה הצפונית לדרומית,  יש מחלקים –ירקות מהערבה 

למעשה אבל ל. "ובערבה הדרומית כולם מקילים שדינה כחו

בהם חו"ל, ולכן אין כיבול  גם הערבה הצפונית דינההעיקר ש

. אמנם הקרקעות ם באכילהו מותרירקות הלליוה ,איסור ספיחין

דינם  –בבעלות יהודית, אבל כיון שאבותינו לא כבשו אותם  הללו

 כיבול חו"ל ואין בהם קדושת שביעית כלל ועיקר.

מפני  ומה עדיף לקחת? הירקות מהערבה הם העדיפים ביותר,

מפרנס בזה יהודים, ומצד  דםוא שמצד אחד הם גידול של יהודים

 .3שני זה נחשב יבול חו"ל

דין אתה אמנם מפרנס יהודים,  לעומת זה, בירקות מאוצר בית

אבל מצד שני יש דיון הלכתי בענין הזה, ועוד שצריך מאד 

 מה מותר לזרוק ומה אסור. – ר לשמור על קדושת שביעיתלהיזה

 ירקות של יבול נכרי, אמנם הכי נוח לקחת אותם, אבל צריךלגבי 

לעומת אפשרות לפרנס ולעשות  מפרנס בזה גוים שאדםלדעת 

 כל השנים אנחנו גוים שגם כךאלא אם כן מדובר ב) .טוב ליהודים

 .קונים מהם(

 אכילת פירות וירקות מהשוק הפתוח

או בפירות עץ,  למקום שכיבדו אותואדם שנקלע ב. שאלה: 

לאכול מהפירות אם  ומאיזו סיבה חשוב לו, מלפפוןו בננה, אננס

 הפירות נקנו מהשוקו לנהוג? )הם אכן מותרים באכילה, כיצד עלי

 .(פתוח ללא שום השגחהה

רק  –פשר להקל. בפירות האדמה א -בפירות העץ תשובת הרב: 

 אם סומך על היתר מכירה.

 :םחלקי נחלק את התשובה לשתינבאר בהרחבה, ו

פירות כרגע בתקופת טבת, אין חשש. מפני ש – לגבי פירות עץ

העץ כרגע עדיין שייכים לשנה השישית ואין בהם קדושת שביעית 

, יקח )מעשר עני( ר. יעשה בהם רק תרומה ומעשרותכלל ועיק

ויכול  של הפרשת תרומות ומעשרות, חתיכה ויקרא את הנוסח

 לאכול בלי כל חשש.
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קדושת פירות העץ יהיו כבר פירות שקדושים באבל בזמן הקיץ, 

הובאו מהשוק הפתוח, ואינו יכול שביעית, וכאן יש לדון בפירות ש

דו ממש עבאו ש ובאו מפרדס ששמרו שם שמיטה,לדעת אם הם ה

 בפרדס. או שערכו היתר מכירה. 

ההלכה היא שהוא יכול לאכול מהפירות הללו לאחר שיפריש מהם 

 מעשר, ונסביר.

גם אם נאמר שפירות העץ הללו נעבדו בשמיטה ואפילו היתר 

, ממש עבדו באילנות, שמרו אותם ועברו על לא עשו להם מכירה

כך כתב מהר"י הלכות שביעית, אף על פי כן הם מותרים באכילה. 

, שכל האילנות ששמרו ולא הפקירו אותם, )פ"ד הט"ו( קורקוס

 ואפילו עבדו בהם, מן הדין אין הפירות נאסרים באכילה.

שהסיבה שפירות  אלא שיש כאן בעיה אחרת. מבואר בפוסקים

שביעית פטורים מתרומות ומעשרות היא מפני שהם הפקר, 

 ל השנים כולם.ופירות של הפקר פטורים מתרומה ומעשרות כ

אדם הולך בכבישים בינעירוניים ורואה עצי סברס, יכול לקטוף 

 .ולאכול בלי מעשר כי הם הפקר

אבל אם אדם אוכל מפירות שביעית שבעלי השדה סגרו את 

דעת מרן הבית יוסף )בשו"ת אבקת רוכל סי' כ"ד( שאין השער, 

א הפירות הפקר )עד שבעלי השדה יפקירו את הפירות(. והדין הו

 .מפירות אלו תרומה ומעשר. ויפריש ללא ברכה להפריש שחייב

, כאשר יש בשוק מפירות העץ של בקיץ בשנה זוולכן גם 

שביעית, מותר לאכול מהם, ורק צריך להפריש מהם תרומה 

 ומעשר בלא ברכה.

מצד אחד כמו ירקות, הוא דין הפירות הללו  – בננהולגבי אננס 

כי  קדושת שביעיתיש בהם הזו, שכיון שליקטו אותם השנה 

קטו אותם בשנה השביעית יהולכים בהם אחר הלקיטה, וכיון של

 שליקטו אותם יום אחד אחר ראש השנה.אפילו ו יש בהם קדושה.

משאר הירקות.  שדינם שונהה שני יש בהם קולא גדולאבל מצד 

גזירת ספיחין, שחכמים אסרו באכילה אפילו בשאר הירקות יש 

ירקות שצמחו מאליהם, בגלל שהיו אנשים שהיו זורעים בשנת 

 ואומרים שהם באו מאליהם. השמיטה בסתר

בשם החזון איש )וכ"פ שו"ת בית  פוסקי הדור האחרון תבואבל כ

שירקות שאינם נאמן ח"א חיו"ד סימן י"ט עמ' שנ"ב בהערה(, 

מזמן גדלים באותה שנה אלא רק לאחר שנה וחצי או שנתיים, 

גזרו ספיחין, מפני שאם יש וכמו בננה ואננס, בהם לא זריעתם, 

הזו אלא רק שנה הוא לא נזרע בשנה אננס, ודאי ש בשנת השמיטה

 הללו לא מוציאים פירות בתוך שנתם. שיחיםודם, שהלא הק

)וע"ע להגרצ"פ פראנק בכרם ציון הלכות פסוקות פ"ט סק"א, 

 (.שכתב טעם נוסף

ואין בהם איסור ספיחין, גם אננס מותרים  פירות האילןוכמו ש

 אין בהם גזירת ספיחין ומותרים באכילה.ובננה 

ם אכן עבדו בהם בשנת השמיטה, שהשקו את האדמה וגם א

מותר לאכול מהבננה והאננס, ורק צריך להיזהר  –וכדומה 

 בקדושת שביעית.

מהשוק הפתוח  שנקנובזה יש בעיה גדולה, מפני  – לגבי ירקות

ללא שום השגחה, וכיון שכן יתכן בהחלט שהירקות הללו הן 

בארץ  מיטהשבשנת ה ממש ספיחין, יתכן שהם אפילו נזרעו

 .חוששים שיש בהם איסור ספיחיןלכן ו ,ישראל

אם בכל זאת הוא רוצה לאכול, כי כמו שהוא אומר מאד חשוב לו 

מותר לו  –אז אם הוא סומך על היתר המכירה  לאכול מהפירות,

 לאכול.

כמדומני( ) מורי ורבי הגאון הרב משה לוי זצוק"ל ומדוע? פעם

בעיה עם איזו סף ע"ה לגבי שאל שאלה מסוימת את מרן הגר"ע יו

כנראה ספיחין, ומרן ענה לו "איזה ספיחין? יש היתר מכירה!". 

על היתר  חותמיםלומר שאפילו שלא כל החקלאים הרב התכוון 

מכירה, אבל ידוע שתשעים ושלוש אחוז מהאדמות שבארץ 

, ואנשי של המדינה ישראל שייכים למינהל מקרקעי ישראל

 מכירה על פי חוק על כל הקרקעות. הממשלה עושים היתר

 אנשי המושבים והקיבוציםגם הקרקעות שבפועל נמצאות אצל 

מפני שלא ערכו היתר מכירה, אפשר להקל. אפילו וכיוצא בהם, 

שהם בעצם שוכרים את הקרקע והיא איננה שלהם, אלא היא 

 שייכת למדינה.

כיון שרוב ככל הקרקעות ובפרט האדמות החקלאיות שייכות מו

נעשה היתר המכירה, לכן כל היבול שיש בשוק  למדינה ועליהן

 מהיתר המכירה.הוא 

ולא רק זה, אלא גם אם יש חקלאי שיש לו שטח פרטי ואין לו 

שום שייכות למדינה ולא עשה היתר מכירה, מכל מקום, כיון 

ים משום ספיחין, הולכים אחר שרוב הפירות בשוק אינם אסור

 הרוב.

סף זצוק"ל שאם אדם קנה פירות מהשוק יודעת מרן הגר"ע וכך 

מפני שיש על כולם היתר  ,אין לאוסרם משום ספיחיןהפתוח, 

 מכירה.

ולכן כפי שאמרנו, אדם שסומך על היתר מכירה יכול להקל 

 ולאכול מהפירות והירקות הללו.
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 כיסוח דשא וגיזום גדר חי

 האם מותר לכסח דשא או לגזום גדר חי?ג. שאלה: 

ומלא ורוצה לגזום רק על מנת  אם הדשא בוגרתשובת הרב: 

הוא על מנת אם הדשא אינו מלא, הגיזום אבל לייפות אותו, מותר. 

 שהדשא יגדל ויתפשט יותר ויותר, ואסור לגזום.

יש בעיה לכסח בוגר ומלא, ברור שאם הדשא אינו דשא  :ונבאר

ויתפשט אותו, מפני שבשעה שאדם קוצץ אותו כוונתו בזה שיגדל 

 .יותר ויותר

וקוצץ רק בגלל שגדל הדשא יותר מלא, לעומת זאת בדשא גדול ו

 מידאי ורוצה שייראה הדשא נאה, יש להקל. 

של זמירה בשנת איסור  יש בזהלכאורה גם שדון יש לשאמנם 

 השמיטה.

הזמירה שאסורה מהתורה היא בכרם, וזמירה ויש אומרים ש

ם היא אסורה מדרבנן. ויש חולקים וסוברים האסורה בשאר העצי

שזמירה אסורה בכל האילנות )עי' רמב"ם פ"א ה"ג. ועי' בחזון 

על הרמב"ם איש שביעית סי' כ"א ס"ק ט"ו, ובשו"ת אור לציון 

 שם(.

קוצץ אם אדם  נחשבת ל"זמירה" רק קציצת ענפיםועל כל פנים, 

ענפים ועל ידי כך הוא גורם להתפשטות או צמיחה טובה יותר, 

אבל בשעה שהדשא כבר מלא, ואין לאדם שום ענין לכסח את 

הדשא, ואדרבה, הוא רוצה לדכא ולחתוך אותו, הוא רוצה 

שר יו שהוא גדל פרא, אין קלהשאירו בגובה נמוך ולא כמו עכש

 בין פעולה זו לאיסור של זמירה, ויש להקל.

כתב )סי' ב' ס"ד( בספר השמיטה  טיקוצ'ינסקי אמנם הגרי"מ

יחתכם למעלה כדרך אותם הדשאים שנזרעים לנוי, לא ש

כוונת גידול אלא  יןאותם להשוותם, דאף שבחיתוך זה שחותכים א

ן שעל כל פנים הרי זה כיו ,רק ליופי בעלמא, מכל מקום אסור

 מועיל לגידול הצמח ואין חילוק בין אילן מאכל לאילן סרק. 

הביא את דבריו והעיר )עמ' ט"ז( בספר השמיטה כהלכתה  מאידך,

)שהוא כבר מלא ובוגר(  ת דשאעליהם, כי לדעת מומחים קציצ

וגם שאינו מתכוון לגידול הצמח אלא אינה גורמת לצמיחתו, 

תכוון שלא יגדל יותר. אחת הסיבות שעושים בדיוק להיפך, הוא מ

וצים כל פעם לכסח היום דשא מלאכותי היא מהסיבה הזו, שלא ר

פ"ז שביתת השדה ע בס' "עו) מן הדין הדבר מותר. דשא. ולכן

וכך פסק גם מרן הגר"ע יוסף בחזון עובדיה )פרוזבול  .י"א(ס

 שביעית הנד"מ, עמ' קלד(. 

החזון איש נטה להקל שב כת (ב"ב סי' ר"ח) ת שבט הלוי"ובש

קשה לעשות הוראה בזה  ל מקוםבמקום הפסד, מכבגיזום דשא 

כי אם אנחנו נתיר  ,ומן הנסיון אני מדבר ,לרבים מן עמי הארץ

המיוחדת לזה, והלב  הלהם חתוך הדשא יבואו לעשות גם במכונ

תי , ע"כ דע(עיין סנהדרין כ"ו ע"א)יודע אם עקל אם לעקלקלות 

אם יש חשש  ,נוטה בזה להיות זהיר במה שנוגע להוראה דרבים

בצינעא שיודע לשער  וכתב להקל למעשה לתלמיד חכם ,שיקלקלו

 מדת ההפסד.

לפעמים הגדר חי צומח גדר חיה, יש פעמים שאסור מן הדין. לגבי 

כי כל  ,גדר חיא רואים אופן הזה כבר לכבר ממש למעלה, וב

הענפים למעלה, ומה שרואים למטה זה רק את הגזע עצמו וזה 

כלל לא נאה. שיטת הטיפול בזה היא לחתוך ממש את כל הענפים 

משאירים את גזע העץ ממש קטן ונמוך, ואז העץ ו שלמעלה

, בשמיטה אסור הזוה פעולמלמטה. המתחיל להצמיח שוב ענפים 

 ות מלאכת הזמירה שחכמים אסרו.כי זו למעשה מה

 קדושת שביעית בענפים

המפריעים  נה ברחוב קצצו את כל הענפיםבגיד. שאלה: 

האם מותר  בינתיים הם מונחים על המדרכה,ולעוברים ושבים, 

 ?הם או שיש בהם קדושת שביעיתלדרוך עלי

 . אין בזה קדושת שביעיתתשובת הרב: 

כתוב כי  ה וביעור.קדושת שביעית יש רק בדבר שיש לו הנא

בפסוק: כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את 

)ויקרא כ"ה י"ב(. ודרשו חכמים )ירושלמי שביעית פ"ד  תבואתה

  ה"ז(: מה היא קודש, אף תבואתה קודש.

שווה ה דוקא בדברים שהנאתם וביעורם אבל אמרו חכמים שז

כלומר, כאשר אדם אוכל  .(בבת אחתכלומר הנאתם וביעורם )

אז הנאתם . הפרי נגמר–הפרי מה פרי, באותו רגע שהוא נהנ

אבל עצים בשביעית מותרים בהסקה ואין בהם וביעורם שווה. 

קדושת שביעית, מפני שאין הנאתם וביעורם שוה, כי לא נהנים 

מהם ברגע שהם נשרפים, אלא קודם הם נשרפים ואז הם מייצרים 

מתחילה ההנאה מזה, ונמצא שהנאתם  אחרי השריפהחום, ורק 

 שוים ואין בהם קדושת שביעית. וביעורם אינם

 משמעות המושג "קדושת שביעית"

פירות שיש בהם קדושת שביעית, מה קדושתם ה. שאלה: 

 ?למעשה

נו אומר שיש קדושה המושג "קדושת שביעית" איתשובת הרב: 

 כלשהי בפירות הללו.
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מגילת בספר יש מצוה לאכול פירות שביעית.  יש שאלה האם

בהוספות על מצות עשה, מצוה  ,ן בספר המצוות"על הרמב)אסתר 

מאידך ו .ול פירות שביעיתכשיש מצוה לא בדעת הרמב"ןכתב  (ג'

ן, ואין מצוה "זו כוונת הרמבשאין תב כ( י"ד סק"סי' י)החזון איש 

 באכילת פירות שביעית.

)ח"א ענינים  מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו שו"ת בית נאמןו

שאם יש לאדם פירות שאינם משבעת כתב  שונים סימן ו'(

המינים, כגון שיש לאדם משמש מאוצר בית דין שיש בו קדושת 

שביעית, ויש לו גם תפוח עץ שהוא יבול נכרי, עדיף לברך ברכת 

רא פרי העץ על המשמש מפני שיש בו קדושת שביעית על פני בו

כי יש אומרים שיש מצוה לאכול  התפוח שאין בו קדושת שביעית.

 פירות שביעית, ויש להם חשיבות יותר מסתם פירות.

. שביעית" היא שצריך להיזהר בהםמשמעות המושג "קדושת 

אשר אסור לאכול אותו כ –וכגון פרי שהרגילות לאכול אותו חי 

וכן להיפך, פרי שהרגילות לאוכלו מבושל אסור הוא מבושל, 

 .(ג"ה ה"ם פ"רמב) לאוכלו כמות שהוא חי.

ולכן פירות וכן אסור לאדם לתת לפירות הללו להתקלקל. 

ית דין, יש לשים לב לשים שקדושים בקדושת שביעית מאוצר ב

 .אותם בשקית מיוחדת

 פחשביעית לתוך " אגב, יש שמשליכים שאריות של פירות

ולמטה יש כבר פירות שהרקיבו, וכשזורקים לשם  ,שמיטה"

יירקבו למעשה גורמים בידים לכך שהשאריות  ,שאריות של תפוח

ש לעוטפם בתוך שקית ורק לאחר לפיכך י .יותר מהר, וזה אסור

 מכן להשליכם לפח.

תוך שקית, יכול באם כבר הוא זורק את השאריות ולמעשה 

זה מתקלקל בגרמא ולא הזו, מפני שרגיל בצורה  פח לזורקם לתוך

 בידים. ומחמת כן אין צריך פח שמיטה.

 הילולת מרן ה"איש מצליח"

הילולא הבעזרת ה' יתברך, ביום שלישי הקרוב תתקיים . ו

לימוד גדולה של סבא, מרן ה"איש מצליח" ע"ה, שמסר נפש על ה

אלפי ני התערוכה עם התורה הקדושה. ההילולא תתקיים בג

ירוע הגדול ביותר שמתקיים בארץ אזהו השמגיעים לשם.  אנשים

ישראל עם סועדים ושולחנות ערוכים. כמובן הבאנו לשם פקחים 

של משרד הבריאות שיוודאו שהכל מתנהל בצורה בטיחותית, 

 וכולם יחזרו הביתה בעזרת ה' יתברך בריאים ושלמים.

עלה ממאתים וחמישים רבנים. ישתתפו תלמידי חכמים רבים, למ

זו זכות גדולה לכל מי שמשתתף ורוכש כרטיס. תמיד ראינו שכל ו

 אחד שרכש כרטיס ראה ישועות בלי יוצא מן הכלל.

לפני מספר שנים הייתי אצל הגאון רבי דוד אבוחצירא שליט"א, 

ובאותו הזמן היה שם הגאון הרב שלום ארוש שליט"א, והוא היה 

דוד ראה אותי הוא כל כך התרגש, עד שהוא במרחק קצת. כשרבי 

קרא לרב ארוש "רבי שלום, בוא!", וכשהוא התקרב רבי דוד 

זה מכסא רחמים. הצביע עלי ושאל אותו: "אתה יודע מי זה? 

ואז הוא התחיל לדבר על  תראה, מכסא רחמים באו לכאן!".

הישיבה דברים גדולים ועצומים. הוא אמר שהוא מכיר את 

ר כמה תלמידים שלמדו שם. הוא קרא לישיבה הישיבה, ומכי

אנשים ועושה להם  רבני הישיבה לקוחים –" רוחנית "מכבסה

נשמה טהורה כמו אדם הראשון לפני החטא, ודיבר עוד דברים 

 עצומים.

ואז הוא פנה אלי ושאל אותי: "ישיבת כסא רחמים היא ישיבה 

גישים את זה?". אמרתי לו שאכן אנו מעל הטבע, אתם מר

מעל הטבע. אבל הוא חזר עוד פעם רגישים סייעתא דשמיא מ

ואמר לי: "אתם ישיבה מעל הטבע. אתם כמו אניה שצפה מעל 

המים, וכל מי שרוצה לצוף כדי לא לשקוע במים, פשוט יתפוס 

באניה ויצוף מעל המים. זה כסא רחמים. מי שרוצה ישועה מעל 

 יחזיק בכסא רחמים". –הטבע 

כאלו מרבי דוד אבוחצירא, ובנוכחותו של  התענגתי לשמוע דברים

הוא סיפר  - ובמקום שאני אספר לו על הישיבהשלום ארוש,  רבי

 לי בהתרגשות.

מישהו רץ אלי וביקש אחר שיעור שמסרתי,  לפני כמה ימים

, מאוחר יותר לקנות ארבעה כרטיסים. אמרתי לו שאני אביא לו

שיעור בדף יתה מאוחרת ורציתי כבר לצאת )למסור כי השעה ה

שלא יישאר לו כרטיסים היומי(. אבל הוא התעקש ואמר שחושש 

הוא סיפר שלפני שנה , וובאולם. שאלתי אותו מה כל כך דחוף ל

צמח שליט"א, וביקש מורנו הגאון הרב  ר אביהוא ראה את מ

ילדים במשך שבע שנים,  ולקנות שני כרטיסים. לאותו אחד לא הי

ם, שנה הבאה הוא יקנה ארבעה והוא אמר שאם הוא יזכה לילדי

 כרטיסים.

ובאמת, לאחר שבע שנים הוא זכה לתאומות! ולכן הוא בא כדי 

 לקיים את ההתחייבות שלו.

מתפעל מכח , וכל מי שראה את הדברים הללו יש ניסים וישועות

 הברכה שהקב"ה משפיע.
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לפני שנתיים התחיל משפט ציבורי מפורסם מאד, ואחד הנאשמים 

חשובה, וברוך ה' יש ישועות וניסים. אני לא  בו תרם תרומה

אדם שזוכה לרכוש לעצמו ישועה , אבל אשרי אפרט במי מדובר

 מהקב"ה.

למסור שיעור באשקלון, ואחד בא אלי ורצה לרכוש פעם הלכתי 

, אמרתי לו שיבוא שבוע הבא, אבל הוא אמר ששבוע הבא כרטיס

הוא  ה אבוד.הוא כבר יהיה בכלא, כי יש לו איזה תיק והמצב הי

 ביקש כרטיס הגרלה וברכה.

שבוע הבא הגעתי, והנה אני רואה את אותו אחד יושב בשיעור. 

שאלתי אותו מה הוא עושה כאן?! והוא סיפר לי. אמר לי: "הרב, 

לא תאמין! תרמתי, ביקשתי ברכה מהרב, והנה מודיעים לי שכל 

 והחליט לזכותות על כך, התיק נעלם! השופט זעם על הפרקליט

 .י"אות

ישיבת שלא בחינם מרן הגר"ע יוסף ע"ה אמר באחת הפעמים 

אדם שזוכה . אשרי כסא רחמים היא הישיבה הטובה ביותר

 להחזיק מקום כזה של תורה.

מלי התורה יעמדו לכל זכות התורה הקדושה וזכות עיהי רצון ש

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן.אחד ואחד מהתורמים. 

 הילולאמעמד הבנו שליט"א בשל רמשאו 

 י"ז טבת תשפ"ב

 

 .ברוכים הבאים בשם ה'

של ישיבת כסא רחמים מנהלה הרוחני  ר אבימברשות כבוד 

הרב צמח מאזוז שליט"א. ברשות הרבנים הגדול ומוסדותיה הגאון 

הגאונים, רבני ערים, ראשי ישיבות, ראשי הכוללים וראשי 

ושמנה של עולם התורה היושבים כאן על בימת  קהילות, סלתה

 ה' עליהם יחיו אמן. ,הכבוד

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את "נאמר בפרשה: 

)שמות א' א'  וגו' "יעקב איש וביתו באו. ראובן שמעון לוי ויהודה

. לכאורה מדוע התורה חוזרת ואומרת לנו מהם שמות בני (ב' –

מש בראשית? ישראל, והרי כל כך הרבה פעמים חזרנו על כך בחו

שהפסוק מסיים "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים  ,דועו

", הרי שלא הוזכרו כל אלה שבאו למצרים, ומתחזקת נפש

, שאם רצתה השאלה מדוע התורה כתבה לנו את שמות בני ישראל

 , היה לה לכתוב את כל שמות הבאים?לומר לנו מי ירד למצרים

המשך החומש, בעוד מספר פרשיות נראה איך עם ישראל באבל 

 לבד מטף ולבד מנשים. עם שלם! ,שש מאות אלף הגבריםיוצא 

ולפיכך התורה כותבת בתחילת החומש שנזכור שכל זה התחיל 

זה הופך להיות תוך זמן לא ארוך, , ומשנים עשר ילדים בלבד

 עם ישראל בשלמותו! –מעצמה אדירה 

נה, כאשר הישיבה ש לפני חמישיםאחים יקרים! מי היה מאמין 

כאן בארץ על ידי בניו של ה"איש מצליח" עם  הקדושה התחילה

והיום, לאחר חמישים שנה, יש ברוך ה' תלמודי  ,ארבעה תלמידים

תורה בבני ברק, באלעד, בירושלים, בנתיבות ובעוד מקומות. יש 

ישיבות, כוללים, מאות בוגרים שפזורים בכל רחבי הארץ, אלפי 

עולם, שכולם תלמידיו ותלמידי תלמידיו של מרן קהילות בארץ וב

הקב"ה יאריך הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א ) ראש הישיבה

. התורה מלמדת (ימיו בטוב ושנותיו בנעימים בבריאות גוף ונפש

והיה ראשיתך מצער ואחרית ישגה "ה לי, אותנו, תזכור! תוד  

 כה יתן ה' וכה יוסיף כהנה וכהנה! ,"מאד

כל משפחת כסא  - זה כולנו אנחנו'בכל לב לקב"ה. ' אנחנו מודים

רחמים, תלמידי מרן ראש הישיבה ותלמידי תלמידיו, הרבבות 

נו מודים לקב"ה כול –ומאות האלפים הפזורים בכל רחבי הארץ 

 -ומקריבים לפניו קרבן תודה 

 ,בכתיבת ספר תורהעז"ה הערב הזה אנחנו מתחילים ב לפיכך

 כהודאה לקב"ה שזיכה אותנו להגדיל תורה ולהאדירה.

נספר מעשה קטן, שיש בו כדי ללמדנו על מעלת כתיבת ספר 

תורה. דודי, אחי אמי, גר בצרפת, ועשה עשרות טיפולים בחו"ל 

כדי להביא ילדים ולא הצליח, וכאן בארץ הצליח ברוך ה' והביא 

 ילדה.

לאחר כשנתיים הוא הגיע שוב כדי לעשות טיפול נוסף, אבל 

בכל זאת  ואאבל ה .יים!"כל הסיכו והרופאים הודיעו לו: "נגמר

 ביקש לעשות שוב טיפולים.

הוא עשה כאן בארץ, אצל אותם מומחים שהצליחו בפעם 

. הוא הקודמת, לאחר שעשרות טיפולים שעשה בחו"ל לא הצליחו

טיפל שוב ושוב, וכל טיפול עלה לו עשרות אלפי שקלים, אבל 

נגמרו כל הטיפולים, אפסו כל  –כמו שהרופאים אמרו כך היה 

 הסיכויים.
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 ואז, בחג הפסח הוא הכניס ספר תורה לבית הכנסת בצפת ע"ש

כי אביו היה תלמידו של רבי חומאני רבי חומאני עלוש ) הגאון

: יהי רצון שבזכות ליט"א. בהכנסת הספר אמר מור אבי ש(עלוש

רע זספר התורה, הקב"ה יזכה אותו שבשנה הבאה ייפקד בבן זכר 

 קודש של קיימא.

ם עמרוסי מצפת, והוא השלים את דבריו במעמד נכח הרב רחמי

של אבא ואמר: כתוב בתורה בפרשת בראשית: "זה ספר תולדות 

, ופירש את הפסוק שכשאדם כותב ספר א'( ')בראשית ה אדם"

 לילדים. לאחר זכות כך יזכה ל"תולדות אדם", יזכהתורה, הרי שב

מכן ראיתי את הרמז הזה גם בספר משנת אברהם, והוא הוסיף 

 , שנוי בנביאים ומשולש בכתובים.שהרמז הזה כתוב בתורה

 הללו, אמרתי בליבי: חבלאת הדברים ששמעתי באותה שעה 

לזרות מלח על הפצעים, הרי כל הרופאים אמרו שאין מה לעשות, 

 אין לו עוד סיכוי להיפקד בבנים זכרים, והוא ניסה ועשה עשרות

ם תקוה, למה זוריטיפולים ולא הלך, אפסו כל הסיכויים, אבדה כל 

 מלח על הפצעים?!

אבל הוא כתב ספר תורה, ולספר תורה יש כח, ולשנה הבאה 

כיום  ,נולדו לו שני תאומים! אחד מהם נמצא כרגע מולי בבמה

, תלמיד חכם, עוסק (והקב"ה יזכה אותו לחופתו)בגיל עשרים 

עשים טובים. זהו הכח של ומתמיד בתורה, ומושלם במידות ובמ

 ספר תורה!

היום מתחילים לכתוב ספר תורה, ואת ספר התורה הזה מתחילים 

מרן ראש הישיבה והאחים  –לכתוב בניו של ה"איש מצליח" 

הקדושים שליט"א, וכן מרן הראשון לציון הרב שלמה משה 

וכל אחד מהקהל הקדוש שיושב כאן ורוצה להשתתף  עמאר,

ם", בספר התורה הגדול והקדוש הזה. זה נקרא "ספרן של צדיקי

זהו ספר שצדיקים כותבים אותו. אשריו לאדם שיזכה להיות חלק 

הקב"ה יכתוב אותו בספרן של גם מתוך ספרן של צדיקים, ו

בנים של תורה, בנים צדיקים, יזכה לבנים, ולא סתם בנים, אלא 

 תלמידי חכמים!

נשוי ולוקח חלק בספר התורה, הוא צריך לזכות נו איאדם ש

 שהרי בכלל מאתים מנה!לבנים ולכן יזכה גם לחופתו, 

תודה לכולכם על כל התמיכה, על כל הסיוע במשך כל השנה, 

 אמן ואמן. ,ונזכה כולנו להיכתב בספרן של צדיקים
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